
Mielec, dnia 09.01.2018 r.

8/ZP/2017

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy  
ul. Solskiego 1 w Mielcu

    W związku z wnioskami wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający działając na 
podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                      
(Dz.U. 2017.1579) wyjaśnia treść SIWZ :

PYTANIE  NR  3

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest wykazanie, że Wykonawca posiada 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 000,00 zł ( punkt 7.2 2) a SIWZ). Z 
analizy załączonego wzoru Umowy ( paragraf 19 ust. 4) wynika, że Wykonawca będzie 
również zobowiązany do ubezpieczenia kontraktu. Czy zatem w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien przedłożyć polisę OC 
firmy, czy promesę dotyczącą ubezpieczenia kontraktu? 

ODPOWIEDŻ

Zamawiający wyjaśnia, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego 
sytuacji ekonomicznej i finansowej wraz z oferta składa   odpowiedni dokument 
potwierdzający posiadanie ogólnej  polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 
50 000 000,00 zł. Ubezpieczenie kontraktu o którym mowa  § 19 Wzoru Umowy  jest 
wymagane dopiero na moment zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta w 
postępowaniu zostanie uznana za najkorzystniejszą.

PYTANIE  NR 4

 Czy w przypadku OC firmy przedstawienie promesy ubezpieczeniowej może zostać uznane 
za potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i 
finansowej?

ODPOWIEDŻ

     Zgodnie z  postanowieniami 8.7.2  SIWZ  w zakresie dokumentów  potwierdzających  
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  Wykonawca winien złożyć dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Powyższy wymóg wynika 
wprost z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, zgodnie z którym w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej 
i finansowej zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Zgodnie 



z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego „promesa” jest obietnicą dokonania 
określonej czynności lub spełnienia określonego świadczenia. W związku z powyższym 
promesa udzielenia ochrony ubezpieczeniowej nie może potwierdzać, że na moment 
wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest ubezpieczony 
lecz jedynie, że ochronę ubezpieczeniową może uzyskać po spełnieniu określonych 
warunków. 

                                                                                                        Z poważaniem, 


